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In liefdevolle herinnering

aan

Joep Heckmans
,

Begiftigd met de ere-medaille
Pro Ecclesia et Pontifice
Orde van Oranje Nassau in Goud
Verzetsherdenkingskruis (19 40-19 45)
Yad Vashem onderscheiding
echtgenoot van

Anna Ruiters
werd geboren op 26 januari 1917 te Simpelveld en
overleed op 2 februari 1994 te Heerlen. Na een plechtige
uitvaartdienst in de parochiekerk van de H.H. Petrus en
Paulus te Schaesberg werd hij op het kerkhof van deze
parochie begraven.

Hij

Joep Heckmans was een joviale hartelijke man, die
iedereen kende. Maar achter zijn opgewekt en vrolijk
uiterlijk ging het karakter schuil van een moedige en
sterke persoon.
De vele onderscheidingen, die hij ontving wijzen daarop. Samen met zijn vrouw stelde hij tijdens de oorlog
zijn leven op het spel door een joods meisje in zijn gezin
op te nemen en door een joods echtpaar in een kamertje
boven zijn woning te verbergen. Daarom ontvingen na
de oorlog Joep Heckmans en zijn vrouw Anna uit de
handen van de Israëlische ambassadeur de hoogste onderscheiding die Israël kent.

Naast de zorg voor zijn gezin had Joep t-teckmans oog
voor de noden en armoede van veel gezinnen. Door zijn
werk kwam hij daarmee in contact. In dienst van de
bakkerij Vondenhoff bracht hij met zijn wagen het
brood rond. De zingende bakker noemde de mensen
hem. Hij zag dan hoe moeilijk vele soms grote gezinnen
het hadden. Alles wat er in de bakkerij over was bracht

hij na zijn werk naar die mensen. Iedere zondag bracht
hij een van die kinderen mee naar huis om ze door zijn
vrouw te laten verwennen.
Joep Heckmans was ook een gemeenschapsmens. Hij
leefde onder en tussen de mensen. Hij was lid en dikwijls bestuurslid van verschillende verenigingen. Vooral
de "Verenigde Zangers" waar hij 30 jaar lang voorzitter
van was, lagen hem na aan het hart.
Vanaf 1988 brak er een moeilijke periode voor hem aan.

Hij kreeg de ene ziekte na de

andere. Hij was praktisch
aan huis gebonden. Vooral de laatste tijd was zijn leven
een echte lijdensweg. Hij overleed op het feest van O.L.

Vrouw Lichtmis.
Zijn vrouw met wie hij 54 jaar gelukkig getrouwd was,
en zijn kinderen, die hem altijd met liefdevolle zorg omring hebben, zullen hem nu gaan missen. Maar met
dankbaarheid zullen zij blijven denken aan alles wat hij
voor hen betekend heeft.

Wij bevelen Joep Heckmans aan in de handen van

de

Hij

zal het leven van zijn trouwe dienaar
naar waarde weten te schatten.
levende God.

De zeswekendienst is op zaterdag 19 maart om 19.00 uur

in voornoemde parochiekerk.

